Nieuwsbrief nr. 1 – 06-09-2016

Agenda
Datum
07-09-2016
14-09-2016
15-09-2016
20-09-2016
21-09-2016
23-09-2016
23-09-2016
27-09-2016
28-09-2016

Activiteit
OR-vergadering
Start typelessen, 14.15 uur
Info avond kleuters, 19.30 uur
Info avond groep 7, uitnodiging volgt
Info avond groep 8, uitnodiging volgt
Gr. 3 – Hunebedcentrum, 10.30 uur
Gr. 3/4 en 4 (uit combi 4/5)
Hunebedcentrum, 10.30 uur
Gr. 7: IVN waterproject
Info avond groepen 3, 3/4, 4/5 en 5
uitnodiging volgt
Info avond groepen 6, 6/7
uitnodiging volgt

Een nieuw schooljaar
Aan het begin van dit schooljaar
beleefden we een historisch moment.
Sinds dit schooljaar hebben zowel
het COG als Kits Primair de Peuteren Kinderopvang in eigen beheer.
Het was even spannend omdat het
aantal aanmeldingen voor de peuteropvang achterbleef bij
de verwachting, maar gelukkig is dit ruimschoots goed
gekomen. Zowel de directie van de Wegwijzer als die van
de Lindelaar sturen de peuteropvang aan en de bedoeling
is dat we binnen afzienbare tijd een doorgaande lijn
creëren tussen opvang en onderwijs. Op het moment dat
dit gerealiseerd is, kunnen we officieel spreken van een
Integraal Kind Centrum (IKC).
Vanaf dit schooljaar staat het vak
Engels in alle klassen op het rooster.
We werken met de methode Groove
Me en deze methode kenmerkt zich
door een leerlijn waarin muziek (Engelse liedjes) centraal
staat.
Talentontwikkeling is een thema dat
ook centraal staat in ons lesrooster. Er
worden lessen gegeven op het gebied
van Wetenschap en Techniek,
Multimedia en Mediawijsheid, Sport
en Welzijn, Kunst Cultuur en Erfgoed
en Muziek en Beeldende Vorming. Naast lessen in de
klas, zullen alle kinderen ervaringen gaan opdoen buiten
de school. Er zijn onder andere voorstellingen op school,
klassen gaan op bezoek bij techniekbedrijven, de hoogste
groepen krijgen technieklessen in een school voor
voortgezet onderwijs in Hoogeveen en alle kinderen gaan

verschillende Drentse musea bezichtigen in het kader van
Cultureel Erfgoed.
Steeds meer klassen werken het
komend schooljaar met chromebooks
(soort laptop). Deze chromebooks
worden
ingezet
voor
het
rekenonderwijs, maar zijn ook zeer
geschikt voor tekstverwerking en spellingopdrachten.
Uiteraard zijn we er geen voorstander van dat kinderen de
hele dag achter zo’n schermpje zitten, maar voor
genoemde vakken zijn ze erg bruikbaar. Tijdens de
infoavonden krijgt u meer uitleg over het gebruik van
chromebooks. Ons beleid is dat we deze chromebooks
inzetten vanaf groep 5. Met ingang van het volgende
schooljaar werken alle kinderen van de groepen 5 tot en
met 8 met deze chromebooks.
Ook PBS (PBS = Positive Behavior
Support) staat weer hoog op onze
agenda. Naast gedragslessen in de
school en in de klas, het positief
belonen
en
verschillende
concentratieen
kennismakingsspelletjes, worden er ook weerbaarheid
strategieën aangeboden in het kader van het tegengaan
van
en
het
omgaan
met
pestgedrag.
Bij deze nodigen we u graag uit om aanwezig te zijn op de
ouderavond op 12 oktober die geheel in het teken staat
van PBS.
Rest ons nog om u en uw kind(eren) een prettig
schooljaar te wensen op onze school.
Namens het team,
Dolf Dekker, directeur.
Tas verloren?
Afgelopen vrijdag belde er een meneer uit Zwolle om te
vertellen dat hij een tas heeft gevonden van een leerling
van een basisschool uit Westerbork. Hij was op vakantie
in Westerbork en zag een tas liggen. Hij heeft de tas
meegenomen en zijn telefoonnummer bij ons
achtergelaten. In de tas zat onder andere een turnpakje.
Wie kunnen we blij maken met de gevonden tas?
Typelessen
De leerlingen die zich hebben opgegeven voor de
typelessen kunnen op woensdag 14 september om 14.15
uur beginnen met hun eerste les. De lessen worden
gegeven door instituut Vlieghuis en vinden plaats in ons
gebouw. Kinderen die toch nog graag mee willen doen en
zich niet hebben opgegeven kunnen zich nog opgeven in
de eerste typeles.
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Groep 6/7
We zijn weer gestart! De leerlingen van groep 6/7 zijn
afgelopen maandag begonnen met het maken van een
high tea.
Ze werden in groepjes verdeeld en hebben drie dingen
gemaakt:
 Cakejes met bramenjam, slagroom en smarties
 Pannenkoekjes met poedersuiker
 Lange vingers met nutella en hagelslag

Groep 7
Op vrijdag 2 september hebben de leerlingen van groep 7
in en rondom Westerbork deelgenomen aan een
opdrachtentocht. Georganiseerd met het doel om het
schooljaar te beginnen met een leuke activiteit,
bevorderen samenwerking en groepsvorming.
We hadden er mooi weer bij en de reacties waren positief.
Onderstaand een kleine foto impressie.

Daarna hebben we er heerlijk van gesmuld!

Marjolein Lunenborg
Mijn naam is Marjolein Lunenborg. Dit schooljaar geef ik
les aan groep 4/5, samen met mijn duo collega Wilma
van Veen.
Ik ben 37 jaar en woon in Hoogeveen, samen met mijn
man Maurice en mijn twee 2 zonen Daan (8) en Stan (7).
Inmiddels werk ik ruim 13 jaar voor Stichting Kits Primair.
De afgelopen jaren heb ik op de Meenthe in Bovensmilde
gewerkt.
Inmiddels heb ik twee dagen lesgegeven aan onze groep
en heb ik kennis gemaakt met een fijn en enthousiast
team.
Hartelijke groeten,
Marjolein Lunenborg
Bijlagen bij de nieuwsbrief
We zetten de bijlagen een aantal keer alleen op de
website. U kunt de bijlage openen door op de betreffende
link
in
de
nieuwsbrief
te
klikken.
Bijlagen:
Ouderbijdrage 2016-2017
Huus van de Taol - Kindersongfestival.
Kaboutervoetbal VKW start za. 10-09-2016
Instuifmiddag gymver. VKW 10-09-2016
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Van de ouderraad

Ouderbijdrage 2016-2017
In de bijlage vindt u meer informatie over de vrijwillige
ouderbijdrage. Mocht u al betaald hebben, dan hoeft u
verder geen actie te ondernemen.

Oud papier
Onderstaand vindt u het rooster oud papier voor de
maand september, oktober en november 2016.
Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen
Vragen?
Coördinator oud papier:
Sandra Nijlunsing – 06 41046766

Zaterdag 24 september
Eddy Buitendijk
René Dolfing
Roald Gils
Alberto Jansen
Arjan Kinds

Rob Krijthe
Monique van der Velde
Robert Waning
Jacco Weijers
Harm Zeewuster

Met Kar
John Evers
Jaap Hingstman
Sander Vos
Zaterdag 29 oktober
Hans Brinke
Dianne Enting
Roelof Frederiks
Wesley Lammerts van Bueren

Marcel Lok
Erik Reintsema
V/d Vlerk
Harm Zeewuster

Met Kar
Alfred Grootjans
Zaterdag 26 november
Johan Abbing
Anita ten Berge
Leo Bosman
Richard Meppeling
Met Kar
Bert Strijker

Andre Tjaarda
Mathijs Wiechers
Harm Zeewuster
Kees Neuwitter
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